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RECOMENDAÇÃO Nº 02, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

REFERÊNCIA: novas recomendações de 
enfrentamento ao COE COVID – 19, no âmbito 
do município de Lagoa do Carro-PE, e outras 
providências.  

 

O Comitê de Enfrentamento ao COE COVID-19 de Lagoa do Carro Estado de Pernambuco, no uso das 

atribuições legais conferidas pela portaria de nº 006 de 16 de março de 2020. 

 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 2020, que 

“Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)”, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (COVID19);  

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “Dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019.”;  

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 

pandemia do Novo Coronavírus;  

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção 

de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;  

Considerando que o êxito na prevenção e controle do Coronavírus depende não apenas do envolvimento dos 

serviços de saúde e do Poder Público, mas de toda a sociedade em geral; 

Considerando o disposto no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020 que “Regulamenta a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.”; 

Considerando o aumento no número de casos confirmados da contaminação pelo novo Coronavírus - COVID-

19 no estado de Pernambuco; 

Considerando o cenário indefinido de acesso à vacina contra a covid-19 para toda a população brasileira; 

Considerando a análise do Gabinete de Enfrentamento à Covid-19 do Estado de Pernambuco. 

 

RECOMENDA: 

A) a proibição de shows, festas e similares, com ou sem cobrança de ingresso, independentemente do 

número de participantes. Casamentos, formaturas e eventos sociais semelhantes são exceções, e 

poderão ser realizados, desde que cumpram os protocolos; 
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B) a proibição de shows artísticos em espaços públicos; 

C) a proibição e instalação de parques infantis e todos os congêneres em espaços públicos; 

D) a proibição de qualquer festividade, manifestação cultural ou popular a partir desta data. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Lagoa do Carro, 07 de dezembro de 2020. 

 

Eronildo da Silva Biondinni 

Presidente do Comitê de Enfrentamento ao COE COVID-19 

 


